
COMFORT GLIDE

A  Comfort Glide Herpositionering Sheet  B  Comfort Glide wiggen  C  Comfort Glide Drypad

Hoe de Comfort Glide Sheet en Drypad te gebruiken is

Ontvouw en positioner de glide sheet 
naast de patiënt. Zorg ervoor dat u de 
bovenkant van de sheet uitlijnt met de 
schouders van de patiënt.

Rol hierna de patiënt in de 
tegengestelde richting.

Rol de patiënt zachtjes op zijn/haar zij. Plaats een andere wig twee centimeter 
onder het heiligbeen.

Plaats een Comfort Glide Drypad over 
de glide sheet, bedrukte zijde naar 
beneden.

Vouw de glide sheet en het kussentje 
uit. Keer de patiënt voorzichtig terug 
naar zijn/haar rug.

Lokaliseer het heiligbeen van de patiënt. 
Plaats een wig twee centimeter boven 
het heiligbeen.

Zorg ervoor dat de wiggen ongeveer 
een vuist lengte van elkaar af staan.

Vouw de randen van beide in de lengte 
om onder de patiënt te stoppen.

Schuif met de handgrepen van de 
glide sheet voorzichtig de patiënt naar 
behoefte om hem/haar op het midden 
van het bed te leggen.

Rol de patiënt langzaam op de wiggen. 
Wees er zeker van dat het heiligbeen 
tussen de twee wiggen „drijft“.

Hoe moet u Comfort Glide Wiggen gebruiken

Waarschuwing:
1. Comfort Glide componenten zijn niet  
 ontworpen voor het tillen van de patiënt.
2. Niet te gebruiken in combinatie met andere  
 hef-of positioneringsapparaten.
3. Gebruik voor de beste resultaten alleen een  
 combinatie van Comfort Glide sheets,  
 Wiggen en Drypads.
4. Waarschuwing: Gebruik bij het gebruik  
 van wiggen met Comfort Glide geen  
 Comfort Glide sheet om de patiënt op de  
 wiggen te schuiven. Gebruik de log-Roll- 
 methode om wiggen onder de patiënt te  
 plaatsen.
5. Raadpleeg en volg altijd de richtlijnen van  
 uw faciliteit voor een goede omgang met de  
 patiënt.
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Voor meer informatie over Comfort Glide, kunt u contact opnemen  
met uw account manager of ga naar: www.medline.eu/nl

Comfort Glide producten zijn klasse I niet-steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.  
Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de overeenkomstige etikettering.
Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten die op deze poster optreden te corrigeren. 
© 2020 Medline Industries, Inc. Alle rechten voorbehouden. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. ML865-NL 03/2020.
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